
GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW - DOŻYNKI 2008
Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w dniach  

30 – 31.08.2008 r. w Szałszy. Były połączone z uroczystością ob-
chodów 120 – lecia istnienia OSP w Szałszy i w związku z tym 
musiała ulec zmianie organizacja Dożynek. Święto zapoczątko-
wał korowód dożynkowy, w którym uczestniczyły władze Gminy, 
goście zagraniczni z 4 gmin partnerskich oraz rolnicy i strażacy 
z Szałszy, Żernik i ościennych sołectw. Blisko 20 różnego typu, 
pięknie przystrojonych pojazdów, objechało Szałszę i Żerniki 
(miejscowości te stanowią jedną parafię), przy dźwiękach orkie-
stry dętej z Brackenheim. Po zakończeniu korowodu rozpoczęły 
się uroczystości „strażackie”: wystąpienia władz Straży Pożarnej, 
władz Gminy Zbrosławice i Brackenheim, wręczenie medali, ofi-
cjalne przekazanie wozu strażackiego przez gminę Brackenhe-
im oraz pokazy strażackie. Następnie odbył się konkurs wozów 
dożynkowych z nagrodami, które ufundowała Rada Osiedlowa 
„Żerniki”. Sobotni wieczór zapełniły występy niemieckiej orkie-
stry dętej, Tadeusza Drozdy oraz zespołu „Format”.

Uroczystości niedzielne rozpoczęły się Mszą Św. dziękczyn-
ną za tegoroczne plony oraz w intencji rolników i strażaków  
z Szałszy. Mszę celebrował ksiądz biskup Gerard Kusz. Przyby-
ły delegacje z 14 sołectw wraz z pięknymi koronami dożynkowy-
mi. Starostami dożynek byli sołtys Teresa Brzęczek oraz prezes 
OSP Norbert Michalik.           ciąg dalszy na str. 4

Ks. Biskup Gerard Kusz błogosławi chleb dożynkowy

Korowód koron dożynkowych

Wystąpienia przedstawicieli gmin partnerskich

Starostowie dożynek Wójt dzieli chleb

Medale za działalność na rzecz gminnych OSP

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Szałszy, 
Żernik i strażakom okolicznych sołectw za duży wkład pracy 
i pomoc przy organizacji tegorocznych Dożynek. Podzięko-
wania kierujemy również do wszystkich sponsorów, których 
bezinteresowność pozwoliła na przygotowanie uroczystości.

Rada Sołecka Szałszy

WITAJ SZKOŁO !
Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009
1 września 2008 r. w Szkole Podstawowej w Ziemięci-
cach miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 
2008/2009.                czyt. str. 4

A N K I E T A
KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI 

GMINY ZBROSŁAWICE
w temacie zmiany granic pomiędzy Gminą Zbro-
sławice, a Miastem Gliwice, poprzez odłączenie 
od Gminy Zbrosławice części sołectwa Szałsza.

Ankieta na stronie 7
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Z okazji 97 urodzin
Pani Eugenii Poskart z Jasiony
dużo zdrowia, pomyślności 

i zadowolenia w życiu 
osobistym

życzy Sołtys i Rada 
Sołecka Jasiony

We wrześniu 75 urodziny obchodzi 
Pani Adelajda Koziol z Ziemięcic.

Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze 
życzenia

zdrowia i pogody ducha
składają koleżanki i koledzy

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Druk: Top-Pol
42-674 Zbrosławice
ul. Słowackiego 1
tel. (32) 233 70 65,  

(32) 231 62 63
e-mail: biuro@top-pol.pl

Redaktor: Anna Połońska
tel. (032) 233 77 89
fax (032) 233 71 00

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl

Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm

Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy
13.08. 2008 r. –  sesja Rady Gminy   
Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgo-

dy na przedłużenie dzierżawy dwóch nieruchomości 
gruntowych Obr. Kępczowice, stanowiących własność 
Gminy Zbrosławice;  dzierżawy nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem gospodarczym na okres 10 lat, 
w drodze przetargu;  określenie zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Zbrosławice;  zaopiniowania planu aglomeracji Ka-
mieniec;  poparcia zmiany statusu ZUS w Tarnowskich 
Górach z Oddziału na Inspektorat;  zmian w budżecie 
Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 4 uchwały oraz  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Zbrosławice, dotyczących 
zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą 
Zbrosławice, a Miastem Gliwice.

12. i 25.08.2008 r. – posiedzenie Komisji Budżetu, Go-
spodarki i Rozwoju  
Omówienie reorganizacji urzędu gminy, zapoznanie się 
z informacją nt. „secesji” Szałszy;  analiza wniosków do 
programu rozwoju miejscowości w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich;  rozważenie propozycji 
Starostwa Powiatowego dot. stworzenia powiatowej 
rozgłośni radiowej oraz opiniowanie projektów uchwał.  
25.08.2008 r. –  posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Omówienie aktualnych informacji dot. skupu zbóż  
w okolicach naszej gminy oraz ocena tegorocznych plo-
nów i upraw rolnych.
26.08.2008 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  
Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
na rzecz miejscowego środowiska.
27.08.2008 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej  
Ocena realizacji zadań w sprawie uchwalenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy – skutki finansowo-budżetowe.

Szanownym Jubilatom
Państwu Ricie i Edwardowi Dobiosz

z okazji Złotych Godów
zdrowia, samych pogodnych dni,

wielu radości i kolejnych tak 
wspaniałych rocznic

życzy
Sołtys i Rada Sołecka Szałszy

Wójt podpisał 35 zarządzeń m.in. 
w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym do budże-
tu Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 
18 zarządzeń;

- zmiany stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych 
(1,42 zł za 1 m2);
- upoważnionych do wyłączania z jawności informacji 
publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w try-
bie przetargu nieograniczonego na „Remont ulicy Sło-
necznej w Zbrosławicach”;
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze 2008 roku 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finan-
sowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 
2008 roku;
- zmiany zasad i warunków korzystania z usług  
i świadczeń finansowych z Zakł. Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- regulaminu realizacji wydatków o wartości szacun-
kowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych rów-
nowartości kwoty 14.000 euro;
- zmiany zarządzenia nr 313/2007 z 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu i budżetu 
Gminy Zbrosławice;
- ustalenia wysokości opłat za udostępnienie Informa-
cji Publicznej;
- określenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup pod-
ręczników;
- ogłoszenia wykazów na wydzierżawienie działek – 2 
zarządzenia;
- wyłączenia z gospodarowania przez Gminny Zespół 
Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach 
z siedzibą w Kamieńcu, nieruchomości położonej  
w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej 62;
- określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych dot. zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy Gminą Zbrosławice, a Miastem Gliwice;
- powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dot. zmiany granic administracyjnych po-
między Gminą Zbrosławice, a Miastem Gliwice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie, w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomo-
ści zabudowanej budynkiem przedszkola, położonej  
w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej;

- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie, w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
niezabudowanej określonej nr działki 58/3 – część k.m. 
11 położonej w Kamieńcu;
- nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy lokalu wraz 
z udziałem w prawie własności nieruchomości wspól-
nej, położonego w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 
47, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego;
Ponadto Wójt:
- kierował akcją udzielania pomocy poszkodowanym 
w wyniku powodzi i wichur na terenie całej gminy;
- skierował do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska sprawy zalewania domów w Wieszowie 
przy ul. Wolności i zobowiązał przedsiębiorców, dzia-
łających w tym terenie, do opracowania operatu wod-
no–prawnego, by ustalić jak w przyszłości zapobiec 
powodziom w tym rejonie;
- ponadto do WIOŚ zgłosił sprawy nielegalnych wysy-
pisk w Wieszowie, zgłoszonych przez mieszkańców;
- uczestniczył w Zgromadzeniu MZKP Tarnowskie 
Góry, gdzie omawiano sposób rozliczenia  Piekar Ślą-
skich po ich wystąpieniu ze Związku oraz zapoznano 
się z uchwałą Zarządu KZK, wypowiadającą umowę 
biletową, która pozwalała pasażerom na korzystanie 
z jednolitego biletu na wszystkie linie autobusowe.  
W wyniku tych decyzji sytuacja, dla dobrego funkcjo-
nowania komunikacji w naszym regionie, robi cię co-
raz trudniejsza;
- podpisał w Mikołowie aneks do porozumienia mię-
dzygminnego dla Subregionu Centralnego, umożliwia-
jącego gminom tego regionu startowanie w konkursach 
po środki unijne;
- spotkał się z przedstawicielem Prokuratury Rejono-
wej w Tarnowskich Górach, z Komendantem Poste-
runku Policji i pracownikami gminy, celem omówienia 
tematu kierowania na leczenie odwykowe uzależnio-
nych od alkoholu. Skuteczność działania w tym tema-
cie zależna jest od niewłaściwych przepisów, w tym 
podstawowego, że na siłę nikogo nie można zmusić do 
leczenia;
- współpracował z Radą Sołecką Szałszy przy organi-
zacji Dożynek Gminnych, połączonych ze 120- leciem 
OSP;
- wraz z członkami Stowarzyszenia „Komitet ds. Part-
nerstwa Gminy Zbrosławice” przygotował i zorgani-
zował pobyt gości z zaprzyjaźnionych gmin partner-
skich. 
W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne po-
dziękowania – Radzie Sołeckiej Szałsza, na czele  
z Panią Sołtys Teresą Brzęczek, strażakom z OSP Szał-

sza i Panu Krzysztofowi Jędroszkowiakowi za pracę 
przy organizacji dożynek, a Pani Sołtys za wspaniałe 
wieńce dożynkowe. Grupom artystycznym za udział  
w pochodzie w strojach regionalnych, a orkiestrze dętej 
z Brackenheim za występ w czasie korowodu i podczas 
imprezy dożynkowej. Strażakom za przygotowanie 
pokazu ćwiczeń: młodzieży i z udziałem sikawek kon-
nych. Również gorące słowa podziękowania kieruję do 
tych rodzin, które przyjmowały naszych gości z zagra-
nicy - za bezinteresowne zorganizowanie ich pobytu, 
który będą jeszcze długo mile wspominać.

W       związku z tym, że gmina jest rozległa i nie 
wszystkie prace widać, na koniec tej informacji 

pozwolę sobie wyliczyć kilkanaście robót, które zosta-
ły wykonane, bądź są w trakcie realizacji:
- zakończono budowę kolejnego etapu kanalizacji  
w Wieszowie. Dodatkowo jeszcze do końca roku wy-
budujemy kolejne odcinki w Wieszowie przy ul. Ko-
ściuszki i Górnej (z wodociągiem);
- zakończono w ramach PONE modernizację cieplną 
kolejnych 58 domów, a w czasie realizacji jest następne 
66 budynków;
- kończy się prace elewacji całego budynku szkoły  
w Kamieńcu;
- trwa remont Przedszkola w Kamieńcu;
- zaasfaltowano ulice do Ośr. Zdrowia w Wieszowie;
- wykonano nową nawierzchnię drogi (ponad 1 km) 
Jaśkowice – Dąbrowa;
- w trakcie wykonywania remont ulicy Słonecznej  
w Zbrosławicach;
- utwardzono część ulicy Polnej w Zawadzie;
- wykonano remont mostów: w Zbrosławicach ul. Ko-
ściuszki, w Jaśkowicach nad Sroczką, w Karchowicach 
- dojazd do Wygiełzdowa;
- wykonano awaryjnie remont przepustu drogowego 
w Wieszowie, u zbiegu ul. Wolności, Kościuszki i Po-
wstańców;
- utwardzono drogi w Szałszy – ul. Cisowa, Modrze-
wiowa i Polna, częściowo odwodniono ul. Świerkową;
- wybudowano nowy odcinek wodociągu w Zbrosławi-
cach ul. Cmentarna;
- przystępujemy do wymiany wodociągu w Karchowi-
cach przy ul. Słonecznej;
- przed nami kolejne remonty wodociągów w Mieda-
rach, Przezchlebiu i Ptakowicach;
- uzgodniono z Vattenfall przesunięcie słupa elektrycz-
nego, co umożliwi wykonanie zajazdu autobusowego 
przy Ośrodku Zdrowia w Kopienicy;
- przystąpiono do budowy oświetlenia ulicznego  
w Wilkowicach, u zbiegu ulic Polnej z drogą na  
Miedary.

W sierpniu 85 urodziny obchodziła 
Pani Maria Pysik z Ziemięcic.

Dostojnej Jubilatce  
najserdeczniejsze 

życzenia
zdrowia i pogody ducha

składa Sołtys i Rada Sołecka Ziemięcic
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Kolejne spotkanie przedsta-
wicieli władz i mieszkańców 
gmin partnerskich odbyło się 
w Tarnalelesz na Węgrzech. 
Przybyły na nie delegacje  
z Brackenheim,  Castagno-
le delle Lanze, słowackiego  
Lelesz oraz ze Zbrosławic. 
Dla polskiej delegacji był 
to drugi wyjazd na Węgry, 
od czasu podpisania 1 sierp-
nia 2004 r. umowy o współpracy i przyjaźni pomiędzy Tarnalelesz,  
a Zbrosławicami.

Przedstawiciele gmin part-
nerskich wzięli udział  
w spotkaniu roboczym, na 
którym szczegółowo omó-
wiono program imprezy,  
a także dyskutowano nt. 
dalszej współpracy. Dla 
wszystkich przybyłych go-
ści zorganizowano prze-
jażdżkę bryczkami po prze-

pięknych zakątkach Tarnalelesz. 
Podczas oficjalnych uro-

czystości miejscowej Szkole 
Podstawowej nadano imię 
Józefa Utassy. Poeta,  mimo 
podeszłego wieku, wziął 
również udział w uroczysto-
ściach. Wszyscy zgromadze-
ni  byli również świadkami 
podpisania umowy partner-
skiej pomiędzy Tarnalelesz  
 i słowacką gminą Lelesz.

„LELESZ SUMMER 2008”

PODZIĘKOWANIE
Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczyni-
li się do organizacji festynu i mszy odpustowej w sołectwie 
Ptakowice. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, 
paniom, które piekły ciasto, obsłudze stoisk, członkom Rady 
Sołeckiej oraz mieszkańcom, którzy włączyli się do pomocy. 
Dzięki Wam nasi goście przeżyli w Ptakowicach niezapo-
mniane chwile.             /Sołtys Ludwik Janoszka/

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA !!!
Urząd Gminy Zbrosławice organizuje badanie prostaty dla mężczyzn  
z terenu gminy, bez ograniczeń wiekowych. Badanie jest bezpłatne (koszt  
badania w wys. 60,00 zł od jednego pacjenta pokrywa Urząd Gminy).
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać w Ośrodkach Zdrowia w godz. 
od 800 do 1400, osobiście lub telefonicznie, celem rejestracji. 
Badania odbędą się w dniach:
18.09 - Wieszowa - tel. 273-73-52              23.09 - Kopienica - tel. 233-12-78
19.09 - Zbrosławice - tel.233-70-30           25.09 - Ziemięcice - tel. 233-68-68
Badanie obejmuje: badanie lekarskie i konsultacje, USG układu moczowego, 
PSA jakościowe. 
Na badanie proszę zabrać elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego  
i dowód osobisty.                    /Maria Langer/

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
APEL DO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ 

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Życie jest takim procesem, w którym niespodziewanie każda rodzina może 
zostać obdarzona niepełnosprawnym dzieckiem. Niejednokrotnie informa-

cja o niepełnosprawności dziecka, otrzymana bądź w początkowych miesiącach 
jego życia, w okresie przedszkolnym, bądź która jest konsekwencją zdarzenia 
losowego, nieszczęśliwego wypadku, stanowi dla rodziny cios trudny do znie-
sienia, powodujący silny wstrząs uczuciowy. Rodzina staje przed wyborem 
filozofii życia. Obecność w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością wymusza 
zaplanowanie różnorodnych, zsynchronizowanych i zintegrowanych działań na 
okres wielu lat, a w wielu przypadkach nie ma perspektywy, że kiedykolwiek 
działania te będą miały swój koniec.

Pierwotny problem, jakim jest niepełnosprawność dziecka, indukuje z cza-
sem narastanie kolejnych problemów natury społecznej. Rodzice zostają 

postawieni przed faktem konieczności sprawowania opieki nad niepełnospraw-
nym dzieckiem, nie posiadając jednocześnie do tego wystarczającej wiedzy  
i doświadczenia. Rodzina, symbolizująca oparcie, spokój i bezpieczeństwo, 
miota się, poszukując ratunku i wsparcia. Przechodzi trudną drogę od rozpaczy 
i bólu, poprzez poszukiwanie winnych, chwytanie się wszystkich możliwych 
środków pomocy, zwątpienie, bezsilność. Na drugi plan schodzą wszystkie inne 
sprawy. Zaburzona zostaje realizacja elementarnych funkcji przypisanych rodzi-
nie. Konieczność sprawowania ciągłej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, 
funkcjonowanie w sytuacji chronicznego stresu, po kilku latach doprowadza do 
wyczerpania fizycznego i psychicznego rodziców. Wypalenie spowodowane 
problemem niepełnosprawności dziecka odbija się na wszystkich sferach życia. 
Zdarza się, że nie wytrzymują oni tej  przewlekle dramatycznej sytuacji – rodzi-
na rozpada się emocjonalnie lub fizycznie; jedno z rodziców odchodzi. Grono 
przyjaciół się zawęża i przy negatywnych reakcjach otoczenia, rodzina odczu-
wa dominujące uczucie izolacji i osamotnienia. Częsta jest rezygnacja z pracy 
jednego z rodziców, podyktowana koniecznością zapewnienia stałej opieki nad 
dzieckiem. Zmniejszają się dochody rodziny w sytuacji zwiększonych potrzeb 
związanych z niepełnosprawnością dziecka. Szybko dochodzi do marginalizacji 
rodziny. W sytuacji utrudnionego dostępu do wsparcia instytucjonalnego i poza-
instytucjonalnego, bez perspektyw życiowych i alternatyw rozwoju dla dziecka, 
rodzina doświadcza stałego poczucia braku bezpieczeństwa.

Proces wychowywania dziecka z niepełnosprawnością obfituje w wydarzenia 
stresowe. Niejednokrotnie rodzice nie mają możliwości przyjemnego spę-

dzania wolnego czasu, uczestnictwa w kulturze, sporcie czy realizacji innych, 
wcześniej interesujących ich obszarów. Brak perspektyw życiowych wyzwala 
poczucie lęku i zagrożenia. Rodzina wychowująca dziecko z niepełnospraw-
nością boryka się z ogromem przerastających ją trudności i problemów. Jednak 
gratyfikacją dla każdego rodzica dziecka niepenosprawnego jest radość, miłość, 
wdzięczność jego dzieciątka.

Rozumiejąc w pełni powyższe, zrodziła się inicjatywa, której celem jest wza-
jemne wsparcie w pokonywaniu tychże trudności i problemów. Dlatego kie-

ruję apel do wszystkich rodziców, opiekunów i przyjaciół niepełnosprawnych 
dzieci o wzajemne poznanie się, spotkanie, wymianę doświadczeń, aby móc  
w przyszłości stworzyć zintegrowane środowisko rodziców, opiekunów i przy-
jaciół dzieci niepełnosprawnych, funkcjonujące w ramach całej społeczności 
lokalnej Gminy Zbrosławice, a w bliższej lub dalszej perspektywie móc podjąć 
wspólne działania, mające na celu leczenie, rehabilitację, edukację i godny byt 
naszych niepełnosprawnych pociech.
R A Z E M  M O Ż E M Y W I Ę C E J
Osoby zainteresowane w/w inicjatywą proszę o kontakt :
Tel. stacjonarny 233-77-82 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
Tel. kom. 606-14-68-89 codziennie od 9.00 – 22.00
Mail : daisy1791@poczta.onet.pl  GG: 2277664  Skype: onomatopeja1791     

Marzena Żołędziewska-Błaszczyk

Bogaty program imprezy to m.in. występy orkiestry, grup tanecz-
nych, dzieci ze szkół oraz przemowy władz. Wystąpił także najpo-

pularniejszy zespół na 
Węgrzech - Republic. 
W Szkole Podstawowej 
przygotowano wysta-
wę sławnego malarza 
Valaczkay Erzsébet, 
pochodzącego z Tarna-
lelesz.

Nasi węgierscy przy-
jaciele zaskoczyli nas 
nie tylko gościnnością, 
ale także bardzo bogatą 

ofertą kulinarną. Wśród specjalności podniebienie cieszyły różnego 
rodzaju gulasze, zupy (m.in. rybna), a także przekąski w postaci słod-
kich, gorących wafli.  
Serdecznie dziękujemy za 
zaproszenie!
Nagyon szépen 
köszönöm a meghívást! 

Joanna Starzec
W przyszłym numerze 
przedstawimy miejscowość 
Tarnalelesz /red./
Na zdjęciach: degustacja gulaszu, korowód, podpisanie umowy part-
nerskiej, nasza delegacja na zamku w Egerze, miejscowe kobiety 
podczas festynu
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ciąg dalszy ze str. 1
Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy przeszli na podzamcze, gdzie nastąpiły dalsze uroczystości, m.in. 

przekazanie chleba Wójtowi Pawłowi Kowolikowi oraz ks. Biskupowi Gerardowi Kuszowi, konkurs 
koron dożynkowych, oficjalne wystąpienia władz Gminy Zbrosławice i gmin partnerskich, wręczenie 
„Lauru Zbrosławickiego”, finał loterii fantowej (główną nagrodą był telewizor).

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 
- D O Ż Y N K I  2 0 0 8

Uczestnicy korowodu dożynkowego Musikverein z Brackenheim Biesiada pod namiotem

Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”

Zabawa w międzynarodowym gronie

Gratulacje dla strażaków z Szałszy - Małgorzata Handzlik Wesoła zabawa podczas korowodu Msza Święta Dożynkowa - ks. Biskup Gerard Kusz

Wydarzenia te były przeplatane programem muzycznym: wy-
stępem „Musikverein Brackenheim”, Zespołu Pieśni i Tańca 
„Miedarzanie” oraz zespołu „Los Bahamos Desperados”. Gość-
mi dożynek byli również: Poseł do Parlamentu Europejskiego  
Małgorzata Handzlik, radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt 
Wilk, Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz oraz  
Posłowie do Sejmu RP Tomasz Głogowski i Andrzej Gałażewski.
Wieczorem do tańca przygrywał zespół „Zodiak”, odbył się rów-
nież piękny pokaz sztucznych ogni. 

Wspaniała pogoda, dobry humor oraz swojskie jadło, przygoto-
wane przez gospodynie z Szałszy i Żernik, dodatkowo przyczyni-
ły się do stworzenia wspaniałej atmosfery i radosnego świętowa-
nia.                Rada Sołecka Szałszy Przekazanie wozu strażackiego

WITAJ SZKOŁO ! 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

ciąg dalszy ze str. 1
W jednej z sal o godz. 12:30 odbyła się uroczysta akademia. Pani dyrek-

tor powitała wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Wójt 
Gminy Zbrosławice Pan 
P. Kowolik, Z-ca Wój-
ta Pan W. Olszewski,  
Dyrektor GZOPO Pani 
A. Hangiel, Z-ca Prze-
wodniczącego Rady 
Gminy Pani Zofia Woź-
niak, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty Pani  
K. Trzęsiok, Sekretarz 
Gminy Pan M. Poloczek 
oraz dyrektorzy szkół 
i przedszkoli Gminy 
Zbrosławice. 

Szczególnie ciepło zostali powitani wszyscy uczniowie SP w Ziemię-
cicach wraz z rodzicami. Pani dyrektor odczytała list Ministra Edukacji 
Narodowej Pani Katarzyny Hall. Natomiast Pan Wójt wręczył wszystkim 

pierwszoklasistom „Rogi obfitości”, przekazał ciepłe słowa oraz serdeczne 
życzenia uczniom, 
n a u c z y c i e l o m , 
rodzicom i zapro-
szonym gościom 
z okazji nowego 
roku szkolnego. 

U c z n i o w i e 
przedstawili cie-
kawy program 
a r t y s t y c z n y ,  
w którym poże-
gnali wakacje, ale 
także nawiązali do 

69 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Po uroczystości trady-
cyjnie spotkali się ze swymi wychowawcami, a zaproszeni goście 
rozmawiali o problemach dzisiejszej oświaty.

W nowym roku szkolnym życzę dyrekcjom, na-
uczycielom, uczniom oraz wszystkim pracowni-
kom oświaty wielu sukcesów, doskonalenia wła-

snej pracy i zapału do nowych wyzwań.          
Edyta Wójcik

Dyrektor SP Ziemięcice
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KSIĘŻY LAS

ŚWIĘTOSZOWICEKOPIENICA

ŁUBIE

BONIOWICE MIEDARY

ZAWADA SZAŁSZA

KAMIENIECJASIONA

CZEKANÓWKARCHOWICEZBROSŁAWICEZIEMIĘCICE
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LARYSZÓW

Korona z Laryszowa zajęła I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Koron Dożynkowych 
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OGŁOSZENIE
W dniu 08.10.2008 r. w miejscowości 

Zbrosławice organizowany jest wywóz 
nieczystości wielkogabarytowych. 

Zainteresowanych wywozem prosimy  
o zgłaszanie się do Sołtysa i opłacenie 

wywozu w kwocie – 5,35zł. 
(tel. do Sołtysa: (032) 233-77-54)

LAURY ROZDANE ! Po raz kolejny, 
podczas Dożynek 

Gminnych, rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursie o „Laur Zbrosła-
wicki”. Głownym zwycięzcą i zdobywcą „Lauru” zostało Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza Sala Gimnastyczna” w 
Wieszowie. Statuetki „Lwów Zbrosławickich” otrzymali: Carlo Mancu-
so z Castagnole delle Lanze oraz Alojzy Szyguła z Ziemięcic. Wyróżnie-
nie w konkursie otrzymał również Klaudiusz Aplik z Przezchlebia. Poni-
żej przedstawiamy uzasadnienia przyznania nagród i jednocześnie zapra-
szamy w przyszłym roku do zgłaszania swoich kandydatów do nagrody.  
LAUR ZBROSŁAWICKI - Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza 
Sala Gimnastyczna” w Wieszowie - nagroda 
przyznana za zaangażowanie w budowę sali gim-
nastycznej, placu zabaw oraz dwóch boisk do gry 
w piłkę plażową, jak również mini boiska do gry 
w koszykówkę w Wieszowie. Z podziękowaniami 
za udane starty w zawodach Wieloboju Sołectw, 
będące inspiracją dla wszystkich mieszkańców.  
W uznaniu zasług na rzecz rozwoju szkoły i so-
łectwa Wieszowa oraz upowszechnianie kultury  
i sportu wśród mieszkańców Gminy Zbrosławice. 
Z gratulacjami dwukrotnego wygrania konkursów, organizowanych przez De-
partament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
LEW ZBROSŁAWICKI - dla Pana Carlo Mancuso, za zaangażowanie oraz 
wkład włożony w działania, które doprowadziły do podpisania umowy o przy-
jaźni pomiędzy gminami Castagnole delle Lanze, a Zbrosławicami. Z podzię-
kowaniami za organizację pobytu mieszkańców naszej gminy we Włoszech,  

a także za rozpowszechnianie dobrego imienia o Polakach i Polsce. 
LEW ZBROSŁAWICKI - dla Pana Alojzego Szyguły, za wieloletnie zaan-
gażowanie w prace na rzecz sołectwa Ziemięcice. Z podziękowaniami za orga-
nizację turniejów sportowo–szachowych i tenisa stołowego o Puchar Sołtysa, 
współorganizację turniejów szachowych o Puchar Wójta oraz spotkań z cieka-
wymi osobistościami świata sportu. Za działalność w Radzie Sołeckiej, Radzie 
Parafialnej, współpracę z DFK, Chórem Jadwiżki, klubem sportowym Pogoń 
Ziemięcice, Szkołą Podstawową oraz aktywną pomoc w organizacji Jadwigafestu. 
WYRÓŻNIENIE dla Pana Klaudiusza Aplika, które przyznano za wie-
loletnią współpracę przy organizacji imprez kulturalnych, a w szczególności 

za profesionalną obsługę akustyczną 
nagłośnienia na festynach oraz im-
prezach, odbywających się na terenie 
Gminy Zbrosławice. Z gratulacjami 
za pomysłodawstwo oraz reżyserię 
programów artystycznych zespołu 
„Any z Przezchlebia”, a tym samym 
promowanie gminy zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Za przyczynianie się 
do aktywizowania życia kulturalnego 
w Gminie Zbrosławice.    

/Anna Połońska/
na zdjęciu od lewej: Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gm. Zbrosławice 
- Adam Grabowy, Wójt Paweł Kowolik, Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego, członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej 
„Nasza Sala Gimnastyczna” w Wieszowie, Carlo Mancuso, Alojzy Szyguła, Klau-
diusz Aplik oraz Grzegorz Kłaczek - prezes „Naszej Sali Gimnastycznej”

Kilka miesięcy temu zaognił się szum związany z zakrytym średniowiecznym skarbem Karchowickie-
go kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Dziś już wiemy, co kryło się przez wieki pod grubą 
warstwą tynku. 

Zaczęło się od chęci księdza, by odświeżyć wnętrze świątyni. Gdy ścianami kościoła zainteresował 
się konserwator Tomasz Trzos, zwykły remont przemienił się w plac od-
krywkowy. Już w latach 70-tych mówiono, że pod tynkiem kryje się coś 
więcej niż tylko kamienie, badania jednak przerwano. 

Ołtarz główny chwilowo został usunięty i przekazany do konserwacji, 
gdzie będzie przez najbliższy rok. Na ścianie głównej odkryty został za-
pomniany w ostatnich latach witraż, przedstawiający Oko Opatrzności. 
Samo prezbiterium wygląda jak wielka jaskinia, na której ścianach są le-
dwo widoczne malowidła. Według specjalistów mogą one przedstawiać 
sceny z życia Jezusa Chrystusa bądź stacje Drogi Krzyżowej, między in-
nymi na ścianie północnej można wypatrzyć św. Weronikę.

Obecnie wszelkie czynne działania względem kościoła zostały wstrzy-
mane, trwają bowiem badania, związane z pochodzeniem kolorów, uży-
tych przy polichromiach. 

Miejmy nadzieję, że tym razem prace nie utkną w martwym punkcie  
i kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej stanie się jedną z najwięk-
szych atrakcji sakralnych na Górnym Śląsku.

/Patrycja Posmyk/

KARCHOWICKIE POLICHROMIA ODKRYTE

Przybyli, zobaczyli 
i. . .  dobrze się bawili

Tradycyjnie podczas Dożynek Gminnych nasi miesz-
kańcy goszczą w swoich domach przybyłych z za-

granicy gości. W tym roku  z Niemiec, Francji, Włoch  
i Węgier przyjechały 62 osoby. Delegację niemiecką 
reprezentował burmistrz Rolf Kieser, francuską – de-
putowany mera Laurent Voisin, węgierską wójt Akos 
Palkovics, a włoską – radny Carlo Mancuso.

W piątek wieczorem Stowarzyszenie „Komitet ds. 
Partnerstwa Gminy Zbrosławice” zorganizowało wie-
czór partnerski, w którym, oprócz gości, udział wzięli 
mieszkańcy gminy, goszczący pod swoim dachem za-
granicznych przyjaciół. Obecne były również władze 
Gminy Zbrosławice. Goście, mimo trudów podroży, 
bawili się świetnie, a do tańca przygrywał im zespół 
„Format”.

Sobotnie przedpołudnie goście spędzili  
w Muzeum Browarnictwa w Tychach. Wycieczka była 
doskonałą okazją do zaprezentowania tradycji warze-
nia piwa na Śląsku, które – jak się okazało, jest do-
skonale znane i cenione przez naszych zagranicznych 
przyjaciół.

Po obiedzie, zjedzonym z rodzinami, goście wzię-
li udział w korowodzie dożynkowym i obchodach 
120-lecia OSP Szałsza. Podczas tych uroczystości na-
stąpiło przekazanie wozu strażackiego z drabiną, który 
podarowali nam strażacy z Brackenheim. Z tej okazji 
burmistrz Rolf Kieser został odznaczony medalem za 
zasługi dla dobra gminnych OSP.

Wieczorna zabawa taneczna tak spodobała się na-

szym gościom, że bawili się świetnie do późnych go-
dzin nocnych.

Podczas  niedzielnej Mszy Świętej również nie za-
brakło elementów o charakterze europejskim – goście 
odczytali modlitwy wiernych w ojczystych językach. 
W tym miejscu podziękowania należą się księdzu 
Antoniemu Rzeszutko, Proboszczowi parafii Żer-
niki - Szałsza, za przygotowanie międzynarodowej 
oprawy mszy.

Po południu, podczas krótkich wystąpień, przed-
stawiciele gmin partnerskich podziękowali za gościnę  
i wspaniałe przyjęcie oraz zaprosili wszystkich do swo-

ich krajów na uroczystości i festyny. Podczas konkursu 
o „Laur Zbrosławicki” statuetkę Lwa Zbrosławickiego 
otrzymał radny z Castagnole delle Lanze – Carlo Man-
cuso (patrz art. „Laury rozdane” poniżej).

W niedzielę odbyło się także „spotkanie robocze”. 
Celem tego spotkania było omówienie planów współ-

pracy międzynarodowej na rok 2009, między innymi 
dotyczących wymian szkolnych pomiędzy gimnazja-
listami naszej gminy, a Brackenheim oraz organizacji 
Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży, (Bracken-
heim, czerwiec 2009) i Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej dla Dzieci (Charnay-les-Macon), a także 
innych ważnych uroczystości w naszych gminach part-
nerskich. Nie było to jedyne spotkanie, na którym po-
ruszano głównie tematy współpracy międzynarodowej, 
bowiem delegacje zagraniczne, podczas kilkudniowe-
go pobytu w naszej gminie, uczestniczyły w wielu tego 
typu spotkaniach.

Tegoroczne spotkanie z mieszkańcami z naszych 
państw partnerskich było współfinansowane przez Ko-
misję Europejską w ramach programu Town Twinning. 
Dofinansowanie to umożliwiło przygotowanie ciekaw-
szego programu tego międzynarodowego spotkania.

W imieniu swoim i członków, działającego od 
maja 2007 roku, Stowarzyszenia „Komitet ds. 
Partnerstwa Gminy Zbrosławice” składam ser-
deczne podziękowania pracownikom Urzędu 
Gminy Zbrosławice oraz członkom Rady Sołec-
kiej Szałszy. Dzięki ich pracy, ogromnemu wy-
siłkowi i doskonałej organizacji goście czuli się  
u nas „jak u siebie w domu”. 

Dziękuję wszystkim rodzinom za gorące, bezin-
teresowne i serdeczne przyjęcie w swoich domach 
naszych zagranicznych przyjaciół. Wszyscy oni, 
zachwyceni gościnnością, obiecali odwiedzić naszą 
gminę ponownie. Mamy nadzieję, że będzie ku temu 
coraz więcej okazji.

Katarzyna Zyga - Przew. Zarządu Stow. 
Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”
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KOMUNIKAT  
WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 1 września 2008 r.  
Działając na podstawie Uchwały Nr XXII/265/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzania konsultacji społecznych z miesz-
kańcami gminy Zbrosławice, dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Zbrosławice, a Miastem Gliwice, Wójt Gminy Zbrosławice informuje  
o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
Przedmiotem konsultacji będzie zmiana granic pomiędzy Gminą Zbrosławice a Miastem Gliwice, poprzez odłączenie od Gminy Zbrosławice części sołectwa Szałsza, 
stanowiącej obszar obejmujący osiedle Leśne oraz osiedle Ptasie, wraz z przyległym obszarem niezabudowanym, ograniczonym drogą krajową Nr 78. Ankiety można 
składać w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice przy ulicy Oświęcimskiej 2 , 42-674 Zbrosławice.
Uprawnionymi  do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Zbrosławice.
Ankiety mogą być kierowane do Urzędu Gminy Zbrosławice listownie lub osobiście. Termin składania ankiet ustala się od dnia 2 września do dnia 6 października  
2008 r.
Konsultacje polegają na  udzieleniu jednej z dwóch możliwych odpowiedzi na pytanie, zawarte na karcie konsultacyjnej, której wzór przedstawiony jest poniżej.

…………………….
Imię i nazwisko

……………………..                    
Adres zamieszkania 
……………………..
PESEL                            ANKIETA

               KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZBROSŁAWICE
                         
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na zmianę granic administracyjnych Gminy Zbrosławice  poprzez odłączenie od Gminy Zbrosławice  
części sołectwa Szałsza, stanowiącej obszar obejmujący osiedle Leśne oraz osiedle Ptasie wraz z przyległym obszarem  
niezabudowanym – ograniczonym drogą krajową Nr 78 i przyłączenie jej do Miasta Gliwice?

TAK NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych 
na potrzeby opracowania ankiety.

        …………………..
                 podpis 
Informacja
Wyrażenie stanowiska polega na postawieniu znaku „ X” w kratce z lewej strony obok preferowanego wariantu odpowiedzi.

UWAGA ! Podobne konsultacje, jednakże w temacie zmiany granic Powiatu Tarnogórskiego, prowadzi Starostwo Powiatowe. 
Również i w tych konsultacjach prawo udziału mają wyłącznie osoby pełnoletnie, stale zamieszkujące na terenie 

Gminy Zbrosławice. Ankiety te mogą być kierowane do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach listownie lub składane osobiście w punk-
tach w siedzibie Starostwa oraz w Urzędzie Gminy Zbrosławice. Termin składania ankiet - do 6 października 2008 r. Formularz ankiety dostępny 
w siedzibie Starostwa i w Urzędzie Gminy Zbrosławice (również na www.zbroslawice.pl) oraz jako wkładka do bieżącego numeru ”Wieści”.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kato-
wicach informuje, że w dniach 27.09 – 15.10.2008 r.  
 na obszarze województwa śląskiego zostanie przepro-
wadzona 

A K C J A  
O C H R O N N E G O 
S Z C Z E P I E N I A 

 L I S Ó W
wolno żyjących, przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych 
i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki  
z samolotów. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie  
w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno 
zepsutej ryby (lisy wyczuwają ten zapach z odległości 
ok. 800 m). Zostanie wyłożona nie tylko w lasach, ale 
i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łą-
kach, w ogródkach działkowych i parkach.

Apelujemy do mieszkańców o nie podnoszenie 
szczepionek z ziemi. Nie są one niebezpieczne dla lu-
dzi, jednak lisy, wyczuwając zapach człowieka, nie zje-
dzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że 
przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno 
wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudo-
wane.

Wszelkich dodatkowych informacji w w/w sprawie 
udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektora-
tu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów:  
(032) 609 16 14, (032) 609 16 15.

Jak spędzać wolny, wakacyjny czas? Pomyślały  
o tym pracownice Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Zbrosławicach i zor-
ganizowały w lipcu dwutygo-
dniowe zajęcia dla dzieci ze 
szkół podstawowych naszej 
gminy.

Na uczestników cze-
kało wiele atrakcji.  

W tym roku, oprócz zajęć 
plastycznych, których efek-
tem były latawce, makie-
ta „Co chcielibyśmy mieć  
w Zbrosławicach”, wy-
stawa rysunków i pla-
katów, dzieci miały okazję zwiedzić naj-
bliższą okolicę i zapoznać się z jej historią.  
W wyprawie do parku w Reptach Śląskich towa-
rzyszyły nam opowiadania Pana Jana Drechslera 
„Utopce z Doliny Dramy”. W otoczeniu starych 
drzew, koło Szybu Ewa, dzieci dowiedziały się, jak 
to Pan Bóg stworzył utopca. 

Niezmiernie ciekawa była również wypra-
wa do zbrosławickiego bunkra z czasów  

II wojny światowej, gdzie z historią i ciekawostkami, 
dotyczącymi tego obiektu, zapoznał nas Pan Marcin 
Sykosz. Zadowolenie i mnóstwo zdjęć świadczyły  
o tym, że „ wyprawa w przeszłość” bardzo się po-
dobała. 
Jeśli bunkry - to żołnierz i broń, a jeśli dawni ryce-

rze - to koń. Kary, bułany, srokacz - po wycieczce 
do folwarku Józefa każdy uczestnik naszej wy-

prawy wie, że chodzi o 
maść konia. Co jedzą owce  
i świnki wietnamskie? 
Dlaczego osioł ma długie 
uszy i stale nimi rusza jak 
jest gorąco? Na te i mnó-
stwo innych pytań barwnie  
i dowcipnie udzielał odpo-
wiedzi Pan Staszek Prus-
sak, oprowadzając nas po 
stajniach i zagrodach dla 
zwierząt. Kończąc wypra-
wę mogliśmy podziwiać 

wspaniałe widoki. 

Nie lada atrakcją - nie tylko dla dzieci, ale  
i opiekunów, okazał się wyjazd do kina na film  

„Kung-fu Panda”.

Niestety wszystko co fajne, szybko się kończy. 
Pożegnalna dyskoteka, pamiątkowe dyplomy 

i wspomnienia o wspólnie przygotowanych po-
siłkach, wyprawach w znane, a jednak „ niezna-
ne” miejsca, towarzyszyły nam do końca wakacji,  
a może i dłużej…???
Dziękujemy uczestnikom zajęć, rodzicom, 
właścicielom Józefki i fortyfikacji obronnych, 
za wspólnie spędzone chwile.      

/Pracownicy Biblioteki w Zbrosławicach/

W a k a c j e  w  b i b l i o t e c e
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów 
będą dostępne na stronie www.zbroslawice.pl/wielo-
boj.html oraz u organizatorów (032 233 70 90 - insp. 
Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszew-
ski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycię-
skich drużyn odbędzie się 6 grudnia 2008 r. 
w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.  
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział  
w rozgrywkach!

Od kilku lat w Wieszowie, w okresie letnim, 
organizowane są turnieje siatkówki plażowej. 
Do tej pory były to turnieje o zasięgu gmin-
nym. W tym roku, Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Kultury Fizycznej „Nasza Sala 
Gimnastyczna”, które jest głównym organizatorem życia sportowego w Wieszowie, zorganizowało już dwa turnieje. 16 sierpnia miał się 
odbyć turniej o zasięgu gminnym, jednak z powodu złej pogody odbył się 19 sierpnia.

W kolejną sobotę tj. 23.08 odbył się I Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej. Do rywalizacji zgłosiło się 16 drużyn z całego 
powiatu. W trakcie rozgrywek drużyn damskich okazało się, że najlepsze drużyny to zawodniczki „Sokołu Rojca”. I miejsce zajęły Jolan-

ta Skorupa i Joanna Krzykowska, II miejsce Katarzyna Toman i Paulina Duda, III miejsce 
Katarzyna Kupka i Magdalena Woźniak. Podczas rywalizacji drużyn męskich większość meczów 
kończyło się w trzech setach. Zawody były rozgrywane systemem brazylijskim. Po kilkugodzin-
nych zmaganiach sportowych wyłoniono pary finałowe, które również rozegrały trzy-setowy 
pojedynek. I miejsce zajęli Adrian Kupka i Jacek Kowalski, II miejsce Marcin Krzanowicz 
i Łukasz Plewnia, III miejsce Marek Kojda i Krzysztof Schafer. Po rozegranych zawodach or-
ganizatorzy wręczyli zwycięzcom medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na II Powiatowy Turniej, który odbędzie się za rok.
Serdeczne podziękowania składam osobom działającym w Stowarzyszeniu, które przyczyniły się 
do zorganizowania oraz przeprowadzenia całego turnieju.        Grzegorz Kłaczek

R y b a  b r a ł a !
W sierpniu tradycyjnie odbywają się dwie 

edycje wieloboju sołectw – lot gołębi i węd-
karstwo. Hodowcy gołębi wypuszczają ptaki 
tydzień wcześniej, gdyż obliczanie wyników 
jest czasochłonne. Ogłoszenie wyników lotów 
ma miejsce wraz z zakończeniem zawodów 
wędkarskich. Wędkarzy w tym roku aura nie 
rozpieszczała, za to połowy okazały się re-
kordowe! Zwycięzcy – drużyna z Laryszowa 
(Adrian i Andrzej Wolniok) złowiła 10,35 
kg! II miejsce – Ptakowice (Jan i Michał 
Szostak) – 5,43 kg, III – Czekanów (Artur 
i Grzegorz  Pioseczny) – 4,34 kg. Jak wi-
dać drużyny rodzinne (we wszystkich trzech 
przypadkach startowali ojciec i syn) okazały 
się nie do pobicia. Może warto ten fakt wziąć 
pod uwagę na przyszłość? Łowiło 13 ekip. 
Tyle samo sołectw wzięło udział w locie mło-
dych gołębi pocztowych. W tym konkursie 
zwyciężył Armin Kamieniorz z Kopienicy 
przed Januszem Sosnowskim z Ptakowic. 
Trzecie miejsce wywalczył tandem rodzinny 
– znowu ojciec i syn – Jerzy i Marcin Bisku-
pek z Przezchlebia. Pozostałe wyniki w ta-
beli. Następna konkurencja – bieg przełajowy  
w Przezchlebiu – 20 września.

Wiesław Olszewski

N O W Y  S E Z O N  -  N O W E  W Y Z W A N I A  !      
K S  I S K R A  K a m i e n i e c

Rozpoczęliśmy nowy sezon 2008/2009. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie wiele dobre-
go. Dużą wagę przywiązywaliśmy do dobrego przygotowania od strony fizycznej i doszlifo-

wania umiejętności technicznych. Głównie dlatego, że nasza drużyna rozpoczyna start w IV Lidze. 
Tego typu zawody są już okazją do zaprezentowania się na „nowych” terenach. Zapewne łatwo nie 
będzie, ale jesteśmy świadome naszej decyzji. Postaramy się godnie reprezentować naszą gminę  
i okolice. Pierwsze mecze rozpoczynają się na przełomie stycznia i lutego. Bardzo serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do kibicowania. 

W sierpniu zakończył się obóz treningowy, dlatego też, aby cały trud przygotowań nie poszedł 
na marne, będziemy podejmowały mecze w kategorii juniorek, które będą traktowane jako 

„przetarcie” przed główną imprezą. 

Przez ostatni sezon odniosłyśmy wiele zwycięstw. Najbardziej cieszymy się z wygranej w Szkol-
nej Powiatowej Lidze Siatkówki. Odniosłyśmy również zwycięstwo w Turnieju o Puchar Dy-

rektora, rozegranym w ZS Kamieniec pod koniec roku szkolnego.

Tak można by podsumować ubiegły sezon. Był początkiem narodzenia się nowego, silnego ze-
społu. Co przyniesie kolejny? Czas pokaże. My pragniemy zachęcić do oglądania KS ISKRY 

Kamieniec NA ŻYWO! A zwłaszcza w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej ZS w Kamieńcu, 
gdzie rozgrywać się będą pojedynki siatkarek w IV Lidze.             /Iwona Starzec/

Sołectwo Skat Piłka Szachy Pływanie Trójbój Gołębie Wędk. Suma
1 Wieszowa 31 37 27 27 31 15 25 193

2 Laryszów 33 29 17 29 17 27 31 183

3 Miedary 35 39 31 19 19 7 23 173

4 Ziemięcice 29 27 29 17 25 21 15 163

5 Kopienica 19 13 19 15 22 33 21 142

6 Łubie 23 20 21 7 29 25 13 138

7 Zbrosławice 27 25 15 13 22 13 17 132

8 Ptakowice 13 35 0 23 0 31 29 131

9 Świętoszowice 17 23 23 11 11 19 9 113

10 Przezchlebie 25 33 25 0 0 29 0 112

11 Kamieniec 9 15 9 25 27 17 7 109

12 Czekanów + Szałsza 11 20 11 21 9 9 27 108

13 Jasiona + Księży Las 21 9 13 9 15 11 11 89

14 Karchowice 0 31 7 0 13 0 0 51

15 Boniowice + Łubki 0 7 0 0 0 23 19 49

16 Zawada 15 17 0 0 7 0 0 39

17 Wilkowice 7 11 0 0 0 0 0 18

Jaśkowice 0

SIATKÓWKA PLAŻOWA W WIESZOWIE


